
BAB VI
 

PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN
 

DAN PERANCANGAN
 

6.1. Pendekatan Makro 

6.1.1. Perencanaan dan Perancangan Umum 

1. Landasan Umum (Dasar Pemikiran) 

Landasan umum ini, untuk mengungkap

kan beberapa. faktor- faktor dari kondisi 

tautan urban, yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan analisa dalam mendapatkan 

konsep dasar perencanaan dan perancangan 

pusat kebudayaan di Yogyakarta. Beberapa 

faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kondisi geografis 

Kotamadya Yogyakarta terletak 

antara 07°49' 26" sampai 07°15' 24" dan 

sampai 110°28'53" Bujur Timur, 

merupakan wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang berbatasan di sebelah 
. 

utara wilayah Kabupaten Dati II Sleman 

dan di seblah selatan dengan wilayah 

Kabupaten Dati II Bantul. 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Yogyakarta mencakup areal seluas 

32,5 km persegi. Kondisi penggunaan 
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tanah pada tahun 1991 adalah sebagai 

berikut: 

Tanahpekarangan seluas 2. 500, 48 Ha 

atau 78,48%' 

Tanah sawah seluas 299,54 Ha atau 

9,22% 

Tanah tegalan seluas 2,40 Ha atau 

0,07% 

Kolam ikan seluas 13,38 Ha atau 0,41% 

Tanah lain-lain seluas 398,20 Ha atau 

11,82%. 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

mempunyai iklim "AM dan AW". Rata-rata 

curah hujan 2,012 rom per tahun, dengan 

119 hari huj an, suhu rata-rata 27,2 °c 

dan kelembabab rata-rata 74,7%. Angin 

pada umumnya bertiup angin muson, pada 

musim hujan bertiup angin baratdaya 

dengan arah 220 0 , pada musim kemarau 

kering, bertiup angin tenggara yang 

agak kering dengan arah ± 90 0 140 0 

dengan rata-rata kecepatan angin 5 - 16 

knot/jam. 

2) Kondisi sosio kultural 

Dari data penduduk pada tahun 1990 

penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 

sejumlah 410.059 jiwa, terdapat 

I. 
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kelompok usia Sekolah Dasar (7 - 12 

tahun) sebanyak 9,28% (40.498 jiwa), 

kelompok usia anak usia SMTP (13 - 15 

tahun) sebanyak 5,10% (21.032 jiwa) dan 

kelompok usia SMTA (16 18 tahun) 

sebanyak 5,84% (24.053 jiwa). Jumlah 

termasuk pendatang dari luar daerah. 

Kebudayaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah kebudayaan Jawa yang 

berawal dari abad ketujuh atau lebih 

umum disebut sebagai "jaman Mataram 

Kuno". Pada masa itu pengaruh budaya 

Hindu sangat kuat, sehingga kebudayaan 

pada masa itu disebut bUdaya Jawa Hindu 

atau budaya Jawa Kuno. 

Akibat pengaruh dari kebudayaan 

lain seperti kebudayaan Islam maka 

kebudayaan Jawa Kuno terjadi 

pembaharuan, . peralihan yang kini 

disebut kebudayaan Jawa Baru. 

Menurut Clifford Geertz seorang 

antropologi yang mengadakan penelitian 

mengenai kebudayaan Jawa di masa lampau 

dan mencoba menjabarkan fenomena 

kebudayaan Jawa baru ke dalam tiga 

unsur utama: priyayi, santri dan 

abangan: 

--,------ ------,-------J
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- priyayi menunjukkan kepada kebudayaan 

Jawa kuno dan pengaruh Hindu yang 

kuat. 

- santri mencerminkan kebudayaan Islam. 

- abangan mewakili keyakinan-keyakinan 

lokal yang dij alani oleh masyarakat 

berstrata rendah. 

Yogy~karta adalah salah satu kota 

budaya, kota pendidikan dan kota 

pariwisata. Hal ini karena didukung 

oleh potensi artefak, budaya dan ciri 

khas kota Yogyakarta. 

3)	 Kondisi fisik buatan 

a.	 Beberapa bentuk peruntukan lahan 

meliput.i: 

- Kawasan perdagangan 

- Kawasan industri 

- Kawasan perkantoran 

- Kawasan pendidikan 

- Kawasan budaya 

- Kawasan pemukiman 

b.	 Khusus untuk kawasan budaya meliputi 

wilayah kawasan Malioboro, Benteng 

Vredeburg, Sonobudoyo, Kraton, 

Tamansari, Monumen Yogya Kembali,_ 

Kotagede, dan lain sebagainya yang 

tersebar di mana-mana. 

----------,..,.~J
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c. Infrastruktur jaringan fasilitas 

kota ditingkatkan sesuai dengan 

pertumbuhan, perkembangan kota. 

d. Jalur pergerakan dikategorikan 

sesuai dengan fungsi jalan (jalur 

pergerakan) yaitu: 

- Jalan sekunder 

- Jalan tersier 

- Jalan kolektor 

4) Faktor rencana pengembangan budaya 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

25 tahun kedua bertujuan membangun 

masyarakat maj u dan mandiri serta 

sejahtera lahir dan bathin dengan 

menumbuh-kembangkan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta 

untuk mewujudkan hal dan keadaan 

sebagai berikut: 

1. Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai pusat pp.ndidikan 

yang menuju kepada masyarakat ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkemuka. 

2. Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan 

yang menuju kepada masyarakat yang 

mampu memilih dan menyerap budaya 

modern dengan tetap melestarikan nilai

~ 
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nilai budaya daerah. 

3. Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata 

yang manuju kepada masyarakat pergaulan 

antar bangsa yang dilandasi dan 

diperkaya oleh budaya daerah. 

4. Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta menjadi simpul strategis dan 

penting dalam perhubungan dan 

komunikasi Jawa bagian selatan. 

5. Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta menjadi wilayah perkembang~n 

industri modern didukung teknologi maju 

yang bertumpu pada ekonomi rakyat. 

6. Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai salah satu pusat kebudayaan 

baik budaya peninggalan sej aL'Clh, 

peninggalan purbakala, seni budaya, 

maupun adat istiadat tradisional yang 

adhiluhung merupakan potensi yang besar 

dalam mendukung pembangunan. 

2. Dasar Pertimbangan 

Sebagai landasan pertimbangan untuk 

mendapatkan kerangka dan orientasi yang 

tepat dalam menganalisa setiap komponen 

per~ncanaan dan perancangan maka 

diperlukan dasar pertimbangan sebagai 

berikut: 

-,-----' 
II
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1)	 Tujuan kebudayaan nasional Indonesia 

- Kesatuan dan keselarasan 

- Sebagai identitas kepribadian bangsa 

Indonesia. 

2) Tujuan dan fungsi pusat kebudayaan 

- meningkatkan mutu karya dan hasil 

karya seni budaya nasional sebagai 

identitas kepribadian bangsa. 

- meningkatkan apresiasi, kepedulian 

dan minat masyarakat terhadap seni 

budaya sendiri. 

- sebagai pusat kegiatan budaya dan 

seni budaya yang bersifat edukatif, 

rekreatif dan atraktif. 

3)	 Karakteristik pelayanan kegiatan, 

sebagai wadah informasi dan pagelaran 

seni budaya. 

3. Strategi Perencanaan 

Dengan memperhatl.kan dasar per

timbangan maka strategi perancangan dapat 

dilakukan dengan: 

1) Menggabungkan beberapa kegiatan 

kebudayaan terutama dalam lingkup seni 

budaya secara terpadu dan terpusat. 

2)	 Menciptakan suatu wadah yang bersifat 

edukatif sebagai salah satu upaya dalam 

peningkatan dan pengkajian budaya 

nasional. 

( 
!; 
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3)	 Menciptakan wadah kegiatan rekreatif 

yang menyenangkan dalam upaya 

meningkatkan kepedulian dan apresiasi 

seni budaya nasional, melalui rekreasi 

budaya. 

4)	 Menciptakan bentuk elemen-elemen yang 

menarik yang bersifat atraktif yang 

dapat membangkitkan daya imajinasi yang 

mengarah pada diri manusia, dengan 

tetap mempertimbangkan faktor fungsi 

pusat kebudayaan. 

6.1.2. Pemilihan Lokasi 

1.	 Dapat mendukung dan memperkuat predikat, 

citra kota Yogyakarta. 

2.	 Mempertimbangkan dan mengacu pada tautan 

Urban dan Rencana Pengembangan Kota dalam 

bidang Budaya dan Pendidikan. 

3.	 Pendukllog lokasi terhadap pusat 

di Yogyakarta sebagai wadah informasi dan 

pagelaran aelli budaya. 

- Sarana prasarana fisik dan infrastruktur 

kota yang memadahi. 

- Pencapaian cukup mudah dan terjangkau. 

- Keterkaitan dengan semua kepentingan dan 

hubungan dengan sektor kota yang lain. 

Ketersediaan lahan yang cukup memadahi 

untuk perkembangan. 
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- Peruntukan lahan budaya. 

Zona-zona alternatif pemilihan lokasi bagi 

pewadahan pusat kebudayaan. 

1. Kawasan Monumen Yogya Kembali 

merupakan kawasan budaya, pemukiman 

pertanian. 

2. Kawasan Benteng Vredeburg 

merupakan kawasan budaya pendidikan dan 

6.1.3. 

1.	 Dasar Pertimbangan 

1} Keterkaitan dengan pendukung kegiatan 

yang ada di sekitar lokasi 

2} Ketersediaan lahan yang cukup luas 

3}	 Rencana yang ada pada site 

4}	 Dapat memperkuat predikat kota 

Yogyakarta 

5} Ketersediaan sarana dan prasarana yang 

merata. 
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Kawasan Budaya 

Melihat kondisi kawasan budaya yang ada 

pada zona I maka site yang paling cocok 

untuk wadah pusat kebudayaan adalah 

site daerah Shoping Centre. 

2. Pendekatan 

1) Kondisi Site 

Kondisi site daerah Shoping 

Centre, baik secara fungsional, maupun 

fisiknya sudah tidak memadahi lagi. 

Penggunaan fasilitas ini digunakan 

untuk perdagangan, padahal pembangunan 

pasar Bringharjo adalah salah satu 

upaya untuk menyelesaikan masalah 

perdagangan pada kawasan itu. 

Daerah ini direncanakan untuk 

kawasan konserfasi bUdaya karena 
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keterkaitan dengan zona-zona konserfasi 

budaya lainnya seperti Sonobudoyo, 

KratOn, Malioboro, Taman Sari, dan 

sebagainya. 

2} Kondisi Fisik Site 

Kondisi fisik site digunakan 

sebagai shoping centre, perkantoran 

perdagangan dan sebagainya, yang tidak 

memadahi lagi secara fungsional maupun 

fisiknya. 

3) Peruntukan Lahan 

Luas site ± 5,9 ha (248 m x 240) 

diperuntukkan sebagai kawasan konser

fasi budaya, dan terdapat beberapa 

bangunan konserfasi seperti societeit 

meliataire, yang difungsikan sebagai 

pengganti fasilitas Senisono. 

~I
 
i 



-----

__

145
 

4) Karakter Fisik Penampilan Bangunan 

Sekitar Kawasan 

Karakter penampilan bentuk 

bangunan sekitar kawasan di dukung oleh 

bangunan Kolonial (indhis) peninggalan 

jaman penjajahan Belanda, seperti 

bangunan Bank Indonesia, Kantor Pos, 

BNI 45, Benteng Vredeburg dan 

sebagainya, hal ini akan menjadikan" 

penentuan pada pengungkapan bentuk 

penampilan untuk memperkuat karakter 

kawasan. 

5) Kepadatan 

Kepadatan kawasan site cukup 

tinggi sedangkan ketinggian bangunan 

sekitar ± 2 lantai sehingga memerlukan 

antisipasi terhadap pembangunan 

fasilitas baru dengan mempertimbangknn 

Ii
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6) Jalur Sirkulasi 

Jalur sirkulasi kawasan cukup 

padat merupakan j alur utama utara 

selatan dan timur ke barat sehingga 

perlu adanya pengaturan jalur sirkulasi 

secara menyeluruh maupun pada lokasi 

site untuk mengantisipasi kepadatan. 

6.2. Pendekatan Mikro 

6.2.1. Pendekatan Program 

1.	 Dasar Pertimbangan
 

1) Program Ruang
 

-Fungsi dan tujuan pusat kebudayaan 

Lingkup penyajian dan pelayanan 

kegiatan 

- Karakter umum kegiatan 

- Karakter pengelompokan kegiatan 

- Pelaku kegiatan 

- Pola kegiatan 

uang 

'1 

I
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2)	 Besaran Ruang 

- Standart dimensi 

- Kenyamanan, kelancaran kegiatan 

- Tuntutan karakteristik pewadahan 

ruang 

- Kapasitas daya tampung yang di

rencanakan 

2. Pendekatan Program Ruang 

1) Menyimpulkan pengertian tentang pusat 

kebudayaan dengan melihat beberapa 

pusat kebudayaan yang ada serta potensi 

budaya di Yogyakarta dan di Indones ia 

untuk menentukan karakter fisik 

pewadahan. 

2) Mengasumsikan lingkup pelayanan dan 

penyajian kegiatan untuk menentukan 

pengelompokan kegiatan dan batasan 

dalam menentukan karakteristik 

kebutuhan fisik pewadahan. 

3)	 Melihat wadah rekreasi hudaya dan 

potensi-potensi yang ada di Yogyakarta 

maka faktor rekreasi budaya di

perhitungkan sebagai kegiatan pendung 

dalam upaya untuk mengimformasikan dan 

mempromosikan kebudayaan nasional. 

3.	 Pendekatan Besaran Ruang 

1)	 Didasarkan pada dimensi yang ada 

_~__J 
I 
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2) Perhitungan dan standart ruang gerak, 

material yang diwadahi dan asumsi 

kapasitas daya tampung yang di

rencanakan 

3) Dasar perhitungan asumsi kapasitas 

pengunjung diambil dari prosentase 

pengunjung yang ada pada musium 

Sonobudoyo Yogyakarta, dengan asumsi 

kapasitas daya tampung pusat kebudayaan 

diambil 2 x rata-rata pengunjung setiap 

.hari pada Sonobudoyo, data terakhir 

yang diambil adalah tahun 1993. 

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

- Pengunjung Museum Sonobudoyo rata-

rata 630 orang/hari 

- Pengunjung Pusat kebudayaan 2 x 630. = 

- Dengan asumsi 30% (390 orang) 

kegiatan pengkajian penelitian dan 

perpustakaan sedang 70% (910 orang) 

kegiatan pagelaran seni budaya dan 

administrasi. 

4.	 Strategi Perancangan 

Ungkapan macam .ruang dan perhitungan besaran 

ruang diuraikan dibawah ini: 

I. 
-------) 



._~-- _/_~--- 

149 

No. Macam Ruang Perhitungan Dimensi 

1. Kegiatan Umum 

1. Plaza penerima Diasumsikan 30 % jumlah 
pengunjung (390 orang) ,780 m2 

2. Plaza utama Diasumsikan jumlah 
390 = 780 orang 
standar 2 m2 /orang 

2 x 
1560 m2 

3. Ruang. informasi termasuk dalam ruang 
hall. 
10 petugas standar7 m2 / 

orang 
10 tamu, standar 3,25 m2 

/orang 

70 

32,5 

m2 

m2 

4. Taman dan plaza
plaz<;l 

disesuaikan dengan 
an yang ada 

luas

5. Parkir umum = 390 
65 mbl 
30 m2 

= 390 
motor 
= 195 

asumsi 30% x 1300 
asumsi 1mbl/6 org= 
standar 1 mobil 
asumsi 30% x 1300 
orang bersepeda 
asumsi 1 kdr/2 org 
buah 
standar 1 kendaraan 
2 m2 

1950 

"390 

m2 

m2 

6. Parkir khusus asumsi mobil karyawan 
dan tamu 30 mobil (untuk 
beberapa kel. kegiatan) 
asumsi kendaraan karya
wan dan tamu 50 buah 

900 

100 

m2 

m2 

7. Ruang genset 
umum 

asumsi ruang genset 6 x 6 36 m2 

2. Kegiatan pengkajian dan 
Penelitian 

2.1 Kegiatan Pendidikan 

1. Ruang Kelas Asumsi 30% 32 orang 
untuk I Kelas 48 m2 

Standart Modul 1,5 m2 /org 
Rencana 3 Kelas 144 m2 

2. Ruang Pengajar Asumsi 6 orang 40 m2 

3. Ruang Tunggu Kelas 96 m2 

4. Ruang'Pengelolaan 50 m2 

5. Ruang Alat/Gudang 20 m2 

6. Ruang Toilet 25 m2 

7. Ruang Perkumpulan 50 m2 

8. Ruang Ceramah Maksimal 200 orang 
Modul 1 m2 /orang 200 m2 

9. Ruang Penerima Modul 0,15 m2 30 m2 
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2.2 Kegiatan Studio 

l. R. Lab. Budaya Diasumsikan 200 m2 

2. R. Penitipan/Lockers 9 m2 

2.3 Kegiatan Kepustakaan 

l. Ruang baca Standart 2,3 m2 /org 358,8 m2 

diasumsikan 40%. 
156 orang 

2. Ruang katalog 4 x 4 16 m2 

3. Ruang referensi 20% x ruang baca 
20% x 358,8 m2 71,76 m2 

4. Ruang buku ibid 71,76 m2 

5. Ruang administ. Standart 7 m2 /org 
asumsi 5 orang petugas 35 m2 

6. Ruang istirahat Standart 1,2 m2 /org 
asumsi 20 orang 24 m2 

7. Ruang pantri 4 x 4 16 m2 

8. Ruang audio Standart 3,25 m2 /org 
visual asumsi 20% 78 orang 253,5 m2 

9. Ruang lavatori 45 m2 x 2 buah 90 m2 

10. Ruang gudang 90 m2 

1l. Ruang meja depan 5 x 5 25 m2 

12. Ruang penyimpan
an tas 9 m2 

13. Ruang diskusi asumsi'20% 32 orang 
Standart 2,5 m2 /org 80 m2 

14. Ruang Fotocopy asumsi 6 x 4 ,24 m2 

15. Ruang Lobby Standart 2 m2 /org 
20% 78 orang 156 m2 

3. Kegiatan Pergelaran Seni Budaya 

3.1. Kegiatan Pameran 

Sebagai dasar perhitungan besaran: 

- Besaran materi 

Karya Rata-rata Maksimal Minimum dim 

2 dimensi 150 x 150 400 x 300 60 x 40 p x 1 

3 dimensi 60 x 80 150 x 150 25 x 80 1> x p 
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Besaran materi sangat relatif dan karena tidak 

diperoleh data besaran materi di Yogyakarta, maka 

dipergunakan data yang ada di Taman Ismail 

Marzuki Jakarta. 

- Bidang Pengamatan horisontal 

:z.d :ld ....... QI<.
.. 
~ t 

d I-t i d l-
I L.rr>ak. 

I l.: -f + 
- : • ! Au_~ • e 

. I "' ~ / 
'I /' " '-_./
I 

~:1~-"";7
~ ~ 

Pengamatan diam Pengamatan bergerak 

(1=150 em & Imaks=300 em) 

tg 30° x 200 = d tg 75° x 200 = dmak 

0,5.8 x 200 = 116 em 3.732 x 200 = 746.4 em 

2d = 2 x 116 = 232 em 2dmaks = 2 x 746.4 = 232 em 

1 < 2d 1 < 2dmaks 

imaks > 2d imaks < 2dmaks 

- Modul ruang 

Untuk bidang vertikal dirancang untuk penampak 

satu bidang penuh, sehingga tinggi bidang 

digunakan = > 5,5 m 

Untuk bidang horisontal memakai perhitungan 
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materi 2 dimensi	 materi 3 dimensi 

Diambil panjang bidang materi Diambil jari-jari ja
2d (> 1 rata 2 ) dan panjang di rak normal + r. sirku
ambil jarak normal + 2 baris lasi lorang, maka : 1 
pengamat + r.sirkulasi 2 orang obyek (nr 2 ) = 3.14 x 
maka: 1 obyek 0,5 x 2,32 x 7,20 2.6 2 = 21.23 - 21.5 m2 

= 8.35 - 8,5 m2 • 

No.	 Macam Ruang Perhitungan Dimensi 

3.1.1	 Kegiatan Pameran Tetap 

1. Pameran 2D	 (Gambar) 
1) . R. pameran seni lukis	 Jumlah obyek 

40 buah 
modul = 8,5 m2 340 m2 

2)	 . R. pameran seni 340 x 13 unit 4420 m2 

Relief ibid 4420 m2 

2. Pameran 3D 
1)	 . R. pameran seni patung jumlah obyek 

20 buah 430 m2 

modul = 21.5 m2 

430 x 13 unit 5590 m2 

1. R. pameran temporer Jumlah obyek 
fiO huah 
modul 2D=8.5 m2 510 rn 2 

2. Ruang persiapan asumsi 10% 51 m2 

3.1. 3 Kegiatan penunjang 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Ruang administrasi 

Ruang diskusi 

Plaza penerima 

Ruang Informasi 
Ruang loket 

standart 7 m2 

5 orang 35 m2 

standart 2.5 m2 /org 
asumsi 10% 
91 orang 227.5 m2 

asumsi 20% 
200 orang x 2m 2 252 m2 

asumsi 9 m2 

30r x 3bh x 4.6m 2 41.4m 2 

~
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No. Macam Ruang Perhitungan Dimensi 

6. Ruang Gudang asumsi 20 oby. 
2.5 m2 /oby 50 m2 

7. Ruang lavatori asumsi 91 orang 
0.64 m2 /orang 58.24m 2 

3.2 Kegiatan Pentas/Pertunjukkan 

3.2.1 Panggung tertutup 

- Ruang Stage 

Dasar perhitungan 

tari 

drama5-F,.ee 
.~\ 

'\\ Musik 

~or;;e /IIUA'1 
....:.:.:,,; ~.-

Standar ukuran stage (m 2 ) 

Type Minim Usual Maxs 

Grand Oper<;l 92,93 232,3 371,7 I 
Revue 32,5 41,8 65 

65Dance 115,5 I 
I 

1 
55,7 115Musical 167,25 I 

Karena tidak d~dapat standart stage pagelaran 

seni tradisional maka dipakai standart yang ada. 

Sedang dari penelitian terhadap comunity theater 

untuk kapasitas 800. penonton distandarkan luas 

stage 325 m2 atau minimum 260 m2 • 

- Ruang Auditorium 

Dasar Perhitungan 

I 
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- Jarak pandang ter
jauh (30-38 m) . 

- Sudut pandang pe
nonton horisontal 
30 0 

- Sudut pandang pe
nonton vertikal 
30 0 (gerak kepala 
sesedikit mungkin) 

- Jumlah pintu 4 bu
ah (1 min = 1,5 m) 

- Bentuk gang Three 
Cross Asles 

ruang kursi 0,75 x 1 0,75 m2 /p 
ruang sirkulasi 0,75 x 20% 0,15 m2 /p 
total 0,15 + 0,75 0,9 m2 /p 

No. Macam Ruang Perhitungan 
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Dimensi 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

J 

8. 

9. 
10. 

Ruang stage 

Ruang 
Auditorium 

Ruang 
rehersal 

Ruang ganti 
Ruang rias 
Ruang lavatory 
Ruang Persiap
an main 
Ruang mekanikal 
dan elektrik 
Ruang gudang 
Ruang lampu 

diambil ukuran stage 
rata-rata untuk grand 
opera dengan bukaan 
stage 15 m kedalam 
p:rocenium 4 m 

Jumlah penonton 800 
orang, standar ruang 
kursi 0,9 m2 /org 

Dimensi ruang dibawah 
ini diambil dari Times 
Saver Standrad hal 732 
Untuk community theatre 

2 x 61,2 
2 x 24 
2 x 45 

ZOO ILL 

720 m2 

70 m2 

122,4 m2 

48 m2 

90 m2 

110 m2 

16 m2 

90 m2 

16 m2 

~ 
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No.	 Macam Ruang Perhitungan Dimensi 

11.	 Ruang director 16 m 2 

12.	 Ruan,g foyer 110 m2 

13.	 Ruang loket 5 petugas x 4,6 m2 /org 23 m2 

14.	 Ruang lobby 90 m2 

15.	 Ruang kantin 20 or x 2,2 m2 /org 44 m2 

16.	 Ruang lavatori 
(penonton) 90 m2 

3.2.2 Panggung terbuka 

Dasar Perhitungan 

- Ruang Stage 

Standar ukuran stage seperti 
Time Saver Standard	 hal. 377 

-0- P).;,> >. .. -.....----.'!.-> .....J~--Untuk amphitheatre untuk ka f ~-

pasitas 1500-2000 orang ter ?orr ~ ?o~ 
dapat ukuran: 

- bukaan procenium 70 tt (21 m)
 
- kedalaman proc 40 tt (12 m)
 
- lebar sayap 50 tt (15 m)
 
- maka luas = (21x12) + (15x12)
 

= 252 + 180 
= 432 m2 (rencana kapasitas 1.000 

orang maka luas stage di
asumsikan 60%) . 

No.	 Macam Ruang pernltungan 

1. Ruang stage	 432 x 60%' 260 m2 

2. Ruang	 Jumlah pengunjung 
Auditorium	 630 orang 

standar 0,9 m2 567 m2 

3.	 Ruang rehersal Perbedaan kapasi

tas diasumsikan
 
tidak mempengaruhi
 
ruang-ruang pemain 70 m2
 

4. Ruang Ganti	 2 x 61,2 122,4 m2 

5. Ruang Rias	 2 x 24 48 m2 

6. Ruang Lavatori	 2 x 45 90 m2 

7.	 Ruang persiap

an main 110 m2
 

8.	 Ruang mekanika
 
dan elektrik 16 m2
 

9 .	 Ruang gudang 90 m2 

Wlrft0L.~ 

l 
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No. 

10. 
1l. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 

3.2.3 

l. 
2. 

3. 

4. 

5. 

,
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Macam Ruang Perhitungan Dimensi 

Ruang lampu 16 m2 

Ruang director 16 m2 

Ruang kantin 44 m2 

Ruang lobby Kapasitas diasum
sikan mempengaruhi 
ruang pengunjung 
1,25% 70,9 m2 

Ruang loket 23 m2 

Plaza penerima 800 m2 

Ruang lavatori 
(penonton) 90 m2 

Kegiatan penunjang 

Ruang genset asumsi 6 x 6 36 m2 

Ruang administ. Standart 7 m2 /org 16 m2 

asumsi 10 orang 70 m2 

Plaza penerima asumsi 20% 
200 or x 2 m2 252 m2 

Ruang Informasi Standart 7 m2 /org 
asumsi 3 orang pe
tugas 21 m2 

Ruang diskusi Standart 2,5 m2 

asumsi 10% 100 orang 157,5 m2 

4. Kegiatan Administrasi 

4.1 Kegiatan Administraoi Umum 

l. Ruang direktur	 Asumsi 6 x 5 430 m2 

2. Ruang sekretaris	 Asumsi 3 x 3 9 m2 

3. R. Bag. Uang ASU~Bi 5 petugas 35 m2 

~~ Senipentas ibid 35 m2 

5. R. S~Iti [Ji'lml"lran	 ibid 3!'i m2 

6. R. Preser/konser	 ibid 35 m2 

7. R. Kepustakaan	 ibid 35 m2 

8.	 Ruang Administ. standar 7 m2 

20 petugas 140 m2 

9. Ruang Lobby	 2 m2 /p 39 orang 78 m2 

10.	 Rua'ng Informasi Standar 2,5 m2 

asumsi 10 orang 
(petugas + tamu) 25 m2 

1l.	 Ruang pertemuan Standart 1,6 m2 /org 
asumsi 50 orang 90 m2 

12.	 Ruang istirahat Standar 1,2 m2 

50 orang petugas 60 m2 

13. Ruang pantry	 asumsi 4 x 4 16 m2 

14. Ruang labatori	 22,5 m2 
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6.2.2. Pendekatan Pada Hubungan Ruang 

1.	 Dasar Teori Hubungan Ruang 

Macam dan bentuk pola hubungan ruang 

menurut FDK Ching Arsitektur bentuk ruang 

dan susunannya, yaitu dibagi dalam 4 

meliputi: 

1) Ruang' di dalam ruang 

2) Ruang-ruang yang saling berkaitan 

3) Ruang-ruang yang bersebelahan 

4) Ruang yang dihubungkan oleh' sebuah 

ruang bersama. 

2.	 Dasar Pertimbangan 

- Keterkaitan fungsi 

- Frekuensi keterkaitan 

- Pengelompokan karakter kegiatan 

3.	 Pendekatan 

1)	 Ruang di dalam ruang 

Sebuah ruang yang luas dapat melingkupi 

dan memuat sebuah ruang yang lebih 

kecil maka: 

- Kontinuitas visual dan kontinuit'as 

ruang dapatdipenuhi 

- Dalam hubungannya dengan ruang luar, 

ruang yang lebih kecil tergantung 

pada ruang yang lebih besar. 

- Perbedaan ukuran ruang yang nyata 

yang membentuk orientasi sendiri 

sendiri dapat menunjukkan ruang yang 
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dinamis, berdiri sendiri dan dapat 

mernbentuk suatu ruang yang istimewa 

dengan ruang yang lebih kecil di 

dalam ruang yang lebih besar. 

~ 
~>(( 
// 'j 

2) Ruang-ruang yang saling berkaitan 

Suatu hubungan ruang yang saling 

berkaitan. yang terdiri dari dua buah 

ruang yang berkaitan mernbentuk ruang 

bersama, maka: 

- Bagian ruang yang saling berkaitan 

dari dua buah ruang dapat digunakan 

sebagai ruang bersama. 

- Bagian ruang yang saling berkaitan 

dapat melebur salah satu ruang dan 

dapat menjadi bagian yang integral 

dari ruang tersebut. . 

·i' 

.,",-' 

"~':;'~:;~~:~;"\ 

~:;;~iji~~~ 
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- Bagian ruang yang saling berkaitan 

dapat saling mengembangkan integritas

nya sebagai sebuah ruang yang ber

fungsi sebagai penghubung. 

D~ 
- Keterkaitan ruang bisa secara 

vertikal maupun horizontal. 

:·7 r /"(( ,1/ I II It. 
:/ • I f '/ ,t.C:l/~\'o~=.:.::::=lI 
. / . , I
'IJ' I 1·. / 1 I /. 

- • : '~ . / I /~ 
,-i/7 . -/"i . I / / I '/ 

, ' / ' f

:,1./1)/////(,"': 

3)	 Ruang-ruang yang Bersebelahan 

Dua buah ruang yang saling berdekatan. 

Tingkat kontinuitas visual ruang yang 

---------" 
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terjadi antara dua ruang tergantung 

pada sifat alami bidang pemisah maka 

ruang dapat dibedakan secara jelas 

sesuai dengan fungsinya. 

Sifat Bidang Pemisah meliputi: 

Membatasi pencapaian fisual maupun 

fisik diantara dua ruang yang 

bersebelahan, memperkuat individual 

masing-masing ruang dan menampung 

perbedaan-perbedaan yang ada. 

CJ
 
- Muncul sebagai bidang yang berdiri 

sendiri dalam volume ruang tunggal. 

n
 

- Menjadi pembatas berupa sederetan 

tiang-tiang yang memberikan derajat 

Kontinuitas visual serta ruang yang 

tinggi di antara dua buah ruang. 
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- Seolah-olah terbentuk dengan sendiri 

nya dengan perbedaan peninggian 

lantai. 

4)	 Ruang-ruang yang dihubungkan oleh Ruang 

Bersarna 

Dua buah :ruang yang te:rbagi oleh jaLak 

dapat dihubungkan atau dikai tkan satu 

sarna lain, yang dibentuk oleh ruang 

perantara, ruang perantara dapat 

bersifat sebagai: 

- Ruang perantara dapat berbeda dalarn 

bentuk dan orientasi dari kedua ruang 

lain untuk rnenunjukkan fungsi 

penghubung. 

I: 

\1 

.~." 

I 
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- Kedua ruang yang dihubungkan dalam 

wujud dan ukuran dengan membentuk 

urut-urutan linier. 

1 * tF [ 
- Ruang yang berjauhan dapat di

hubungkan dengan ruang yang berbentuk 

Linier. 

[ ~'-~'J-

- Jika ruang perantara cukup besar maka 

bisa menj adi lebih dominan hubungan 

ruang dan mampu mengorganisasikan 

sejumlah ruang yang lainnya. 

I 

I 
I 
l 

---~ 
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- Bentuk ruang perantara dapat ditentu

kan hanya oleh bentuk dan orientasi 

dari kedua ruang yang dihubungkan 

atau dikaitkan. 

4. Strategi Perancangan 

Keterkaitan fungsi adalah untuk 

membagi dari pengelompokan antar unit 

kegiatan yang berkaitan. Sedangkan 

pengelompokan kegiatan ditentukan dari 

sifat dan karakter kegiatan untuk 

menentukan karakter fungsi ruang. Sifat 

dan karakter ruang dapat dibagi 

berdasarkan kualitas ruang dan 

penggunaannya, yaitu dengan kualitas ruang 

. sebagai ruang pUblik semi privat, privat 

dan service. 
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Frekuensi keterkaitan adalah untuk 

menentukan intensitas keterkaitan antar 

ruang, yang digunakan untuk membatasi 

ruang, memisahkan ruang atau menyatukan 

ruang, dalam kelompok unit-unit ruang. 
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6.2.3.' Pendekatan Organisasi Ruang 

1. Dasar Teori 

Macam dan pola organisasi 

menurut FDK Ching dalam Arsitektur 

ruang dan susunannya meliputi: 

ruang 

bentuk 

2) Organisasi Ruang Linier
 

3) Organisasi Ruang Radial
 

4) Organisasi Ruang Cluster
 

5) Organisasi Ruang Grid
 

2.	 Dasar Pertimbangan 

~ Hubungan ruang dan frekuensi keterkaitan 

ruang
 

-.Konsep simbolik pencerminan nilai budaya
 

- Bentuk site empat persegi
 

/ 
- / 

~---
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- Kenyamanan, pencapaian dan jalur 

pergerakan 

- Konsep pusat kebudayaan yang bersifat 

atraktif, rekreatif. 

3. Pendekatan 

II Organisasi Ruang Terpusat 

Organisasi ruang terpusat, 

tercipta oleh suatu ruang dominan di 

mana pengelompokan sejumlah. ruang 

sekunder dihadapkan: 

Organisasi ruang terpusat dapat 

bersifat stabil dan dominan apabila, 

ruang pusat lebih besar dan di

kelilingi oleh pengelompokan ruang

ruang sekunder. 

-	 Ruang terpusat. lehih bp.rsifat 

teratur dan besar Rp.hingga dapat 

mengorganisasikan secara t.erpuRat, 

ruang sekunder di sekitarnya. 

Ruang sekunder dapat berbentuk 

ukuran yang berbeda-beda 

kebutuhan fungsi, . 

kepentingan atau lingkungan 

yang diinginkan. 

Ruang sekunder memungkinkan 

organisasi terpusat untuk 

terhadap kondisi tapak 

bermacam-macam. 

sesuai 

tingkat 

suasana 

bentuk 

tanggap 

yang 

.~ ~jf 
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Organisasi terpusat yang kompak dan 

teratur secara geometris dapat 

digunakan: 

- Menetapkan titik-titik atau 

"tempat-tempat" ,didalam ruapg. 

- Menghentikan komposisi-komposisi 

aksial. 

- Berfungsi sebagai suatu bentuk 

obyek di dalam kawasan atau volume 

ruang yang tertentu. 

, 

2) Organisasi Ruang Linier 

Organisasi ruang Linier tercipta oleh 

suatu urutan linier dari ruang-ruang 

berulang: 

Organisasi ruang linie terdiri dari 

sederetan ruang-ruang yang dapat 

berhubungan secara langsung satu 

dengan yang lain atau dihubungkan 

melalui ruang linier yang berbeda 

dan terpisah. 

---~
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Organisasi ruang linier dapat 

terdiri dari deretan ruang-ruang 

yang berbeda-beda baik ukuran, 

maupun fungsinya, serta tiap-tiap 

ruang dapat berhubungan dengan ruang 

luar. 

Ruang yang fungsional atau sirnbolis 

penting dapat terjadi di mana saja 

dalam urutan linier, yang dibedakan 

dengan bentuk maupun ukurannya. 

Organisasi linier menunjukkan suatu 

arah, dan menggarnbarkan gerak, 

pemekaran dan perturnbuhan. Untuk 

mernbatasi perturnbuhan, organisasi 

linier dapat dihentikan oleh bentuk 

yang dominan, adanya tempat masuk 

yang .menonj 01, peleburan bentuk, 

atau kondisi topografi, lapangan. 

Bentuk 'organisasi linier lebih 

fleksib 

kondisi tapak. 

, .. _, 

" I _ 
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3) Organisasi Ruang Radial 

Adanya ruang pusat yang menjadi 

acuan organisasi ruang yang linier dan 

berkembang menurut bentuk jari. 

Organisasi ruang radial merupakan 

. perpaduan dari unsur-unsur 

organisasi terpusat dan organisasi 

linier. 

Sebuah organisasi ruang radial 

adalah sebuah bentuk yang 

ekstrovert, yang mengembangkan 

keluar dengan lengan-lengan linier, 

bentuk ini dapat meluas dengan dan 

menggabungkan dirinya pada unsur

unsur tertentu atau benda-benda 

lapangan lainnya dalam site. 

D 

DOc=?
 
-r 1 

4) Organisasi Ruang Cluster 

Ruang-ruang dikelompokkan l::;>er

dasarkan adanya hubungan atau bersama

sama memanfaatkan ciri hubungan visual. 

Organisasi cluster menggunakan per

timbangan penempatan perletakan 

j 
~~---~~ I 
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,

sebagai dasar untuk menghubungkan 

suatu ruang dengan ruang yang lain. 

Organisasi cluster dapat juga men

erima ruang-ruang yang berbeda uku

ran, dan fungsinya tetapi satu sama 

lain berhubungan berdasarkan ukuran 

visual, simetri atau menurut sumbu. 

Untuk memperkuat, dan mempertegas 

ruang yang dianggap utama, maka 

sebuah ruang harus dipertegas lagi 

dengan: ukuran, bentuk dan orientasi 

ruang. 

Kondisi simetris dan aksial dapat 

membantu organisasi cluster untuk 

memperkuat dan menyatukan bagian

bagian organisasi cluster. 

aroo
~~~~~ff1*nrl 

·-t:rgmmp~' " 
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I i 
5) Organisasi Ruang Grid 

Ruang- ruang di organisir dalam 

kawasan grid struktural atau grid tiga 

dimensi lain. 

Suatu grid dibentuk dengan 

menetapkan pola-pola yang teratur 

dari titik-titik yang menentukan 
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pertemuan-pertemuan dari dua pasang 

garis sejajar. Pola grid yang 

diproyeksikan ke dimensi ketiga 

berubah menjadi satu set modul ruang 

yang berulang. 

Organisasi grid sering terbentuk 

oleh struktur rangka yang dari 

tiang-tiang dan balok-balok di dalam 

kawasan. 

Sebuah grid tiga dimensi terdiri 

dari unit-unit yang berulang maka 

dapat dilakukan, pengurangan, 

penambahan, pengulangan unit-unit. 

Suatu grid dapat dibuat tidak 

teratur dalam satu atau dua arah. 

Suatu grid dapat bergeser mengubah 

kontinuitas visual, maupun ruang 

melampaui kawasannya atau membentuk 

mempertegas ruang utama. 

00000

0000-0
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4. Strategi Perancangan 

Berdasarkan beberapa pertimbangan di 

atas maka strategi perancangan organisasi 

ruang dapat digunakan organisasi ruang 

sebagai berikut: 

1)Organisasi ruang cluster dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan . 

tata ruang yang berdasarkan per

timbangan: 

- Fungsi keterkaitan ruang 

- Frekuensi keterkaitan antar ruang dan 

unit ruang 

- Untuk menciptakan tata ruang yang 

rekreatif dan atraktif 

2)Organisasi	 ruang linier dapat digunakan 

~obagai pertimbangan dalam menyelesaikan 

organisasi ruang antar kelompok unit 

-	 Konsep simbolik kebudayaan yang 

melambangkan suatu perkembangan 

- Penyelesaian kondisi site 

- Interaksi, orientasi terhadap 

lingkungan 

Pemisahan jalur pengerahan, pencapaian 

sesuai dengan kelompok kegiatan 

Konvigurasi 
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6.2.4. Pendekatan Tata Ruang 

1.	 Dasar Pertimbangan 

1) Fungsi ruang 

2) Tuntutan persyaratan ruang 

3) Kelancaran kemudahan kenyamanan 

kegiatan 

4) Konsep simboli ungkapan tata ruang 

'pencerminan nilai budaya 

5)	 Konsep tata. ruang yang bersifat 

rekreatif dan atraktif 

6) Hubungan ruang dan organisasi ruang 

7) Kesesuaian dengan lingkungan 

-II 
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2. Pendekatan 

1; Unsur Pembentuk Ruang 

Jika kita letakkan suatu wujud dua 

dimensi di atas maka akan terjadi 

pengaruh artikulasi dan pengaruh 

terhadap ruang putih disekitarnya 

demikian juga halnya dengan bentuk tiga 

dimensi akan memberikan artikulasi pada 

volume ruang di sekitarnya dan 

menimbulkan medan pengaruh atau kawasan 

yang dianggap miliknya. 

Dasar teori pembentuk ruang. 

Menurut FDK Ching dalam arsitektur 

bentuk ruang dan susunannya meliputi 

unsur-unsur bidang horizontal dan 

vertikal: 

a.	 Bidang Horizontal 

Suatu ruang dapat dibentuk dengan 

bidang horizontal melalui perletakan 

bidang: 

- Bidang Dasar 

Bidang dasar merupakan suatu 

pembentuk figur ruang. 

-	 Bidang yang dipertinggi 

Suatu bidang yang diangkat dari 

tanah untuk memperkuat pemisah 

visual dengan bidang dasar. 
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- Bidang yang direndahkan 

Suatu bidang diturunkan dari 

permukaan bidang datar, untuk 

membentuk volume ruang. 

- Bidang yang melayang 

Suatu bidang datar yang di angkat, 

dapat membentuk volume ruang di 

bawahnya. 

(Transparan) 
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Bidang datar Bidang dipertinggi 

Bidang Bidang diletakkan 
direndahkan di atas 

b, Bidang Vertikal 

- Unsur-unsur bidang vertikal linier 

dapat membentuk sisi-sisi vertikal 

dari suatu volume ruang. 

- .J
Ii 
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- Suatu bidang vertikal akan 

menegaskan ruang yang dihadapinya. 

- Suatu Konvigurasi "L" bidang

bidang menimbulkan suatu daerah 

ruang yang timbul dari sudutnya, 

keluar mengikuti arah diagonal. 

Bidang-bidang yang sejajar 

menentukan suatu volume ruang 

diantaranya yang berorientasi 

menuju ujung-ujungnya yang 

terbuka. 

- Suatu Konfigurasi "U" dari bidang

bidang membentuk suatu volume 

ruang yang di orientasikan searah 

dengan sisinya yang terbuka. 

Bidang empat sisi menutup dapat 

mengorientasikan kedalam dan 

memperkuat kesan tertutup bagi 

kawasan sekitarnya. 
----- .. - .-- - - ... .._---"_. . - 1 
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2)	 Prinsip Penyusunan Ruang 

Disamping unsur-unsur bidang horizontal 

dari vertikal sebagai pembentuk ruang 

maka prinsip-prinsip penyusunan tata 

ruang dapat dilakukan dengan beberapa 

cara: dalam menentukan Layout Ruang: 

Sumbu 

Sebuah aris . dapat terbentuk oleh 

dua buah titik di cialam ruang dimana 

terdapat bentuk-bentuk ruang yang 

dapat disusun. 

~-::- Simetris 

Simetris dapat terbentuk dengan
9 

distribusi bentuk-bentuk dan ruang

ruang yang disusun seimbang dan sama 

terhadap suatu garis sUmbu atau 

titik pusat. 

.1: 

Q Unsur Bidang 

"U" 
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Irama/pengulangan 

Irama/pengulangan dalam bentuk yang 

sarna dapat mengorganisirkan suatu 

seri bentuk atau ruang yang serupa. 

- Datum 

Datum dapat berguna untuk 

mengelompokkan, mengumpulkan dan 

mengorganisir suatu pola bentuk

bentuk dan ruang-ruang untuk 

mencapai kesinambungan keteraturan 

dalam sebuah garis bidang atau 

ruang. 

Hirarki 

Hirarki dapat digunakan untuk 

menciptakan suatu ruang yang penting 

dengan pergeseran atau pemotongan 

ruang yang secara menyolok, relatif 

terhadap bentuk'bentuk dan ruang

ruang lain dari satu organisasi. 

Transformasi 

Transformasi dapat berguna untuk 

mentransformasikan dan memanipulasi 

prinsip-prinsip konsep arsitektur 

atau organisasi bentuk dan ruang 

yang dapat dipertahankan dan 

mempertegas . 

•
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3)'Unsur Pembentuk Kualitas Ruang 

Unsur-unsur pembentuk kualitas ruang 

dapat dicapai dengan: 

- Proporsi 

Proporsi dapat memperkuat dimensi 

dan kesandinamis ruang. 

CJWlGTI 
[D][[J[[J[][i] 
.DOD 
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Skala 

- Skala umum ukuran relatif sebuah 

unsur-unsur bangunan terhadap 

bentuk-bentuk lain di dalam 

lingkupnya. 

- SKala manusia ukuran unsur sebuah 

bangunan atau ruang secara dimensi 

dan proporsi. tubuh manusia. 
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Intim Manusiawi Monumental 

Bentuk Ruang 

Bentuk terdiri bentuk-bentuk dasar 

dan modifikasi bentuk atau 

penggabungan dari bentuk-bentuk 

dasar . 

.. 

Konsep Hubungan Ruang 

Untuk dapat menciptakan dan menyusun 

ruang sesuai keterkaitan dan fungsi 

keterkaitan ruang. Dalam menyusun 

ruang di dalam ruang, ruang yang 

bersebelahan, ruang bersebelahan 

ruang yang bersinggungan dan ruang 

yang dihubungkan, (konsep hubungan 

ruang dan organisasi ruang). 
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Tekstur dan Warna, Pola 

Ciri-ciri permukaan suatu bidang 

yakni pola warna dan teks tur akan 

dapat mempengaruhi bobot visual dan 

stabilitas ruang. 

Cahaya, Bukaan dan Penutupan 

Cahaya bukaan dan penutupan 

merupakan faktor yang kuat, untuk 

menciptakan efek bentuk bayangan dan 

orientasi ruang. 

Penyelesaian tata ruang pada 

kelompok unit kegiatan ruang dapat 

dilakukan dengan organisasi ruang 

linier, yang berorientasi ke luar. 

Hubungan tata ruang dalam dan tata 

ruang luar dapat diciptakan dengan 

ruang peralihan. 

3.	 Strategi Perancangan 

-----lL Pembentukan tata ruang digunakan bidang 

datar dan bidang vertikal yang 

dinaikkan dan diturunkan melayang atau 

dibatasi untuk menentukan orientasi 

ruang. 

2)	 Persyaratan ruang dicapa~ dengan 

mempertimbangkan dimensi ruang karakter 

pewadahan, pembatasan pembukaan 

penutupan, pencahayaan maupun tekstur, 

dan material yang digunakan. 
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3)	 Kelancaran kemudahan kegiatan dicapai 

dengan mempertimbangkan pengaturan tata 

sirkulasi~ tata perletakan ruang orga

nisasi ruang, dari pola hubungan ruang 

di samping itu ditunjang dengan persya

ratan kenyamanan ruang. 

4)	 Konsep pencerminan nilai budaya diambil 

dari: kebudayaan merupakan suatu proses 

belajar dan terus berkembang. 

Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan 

Bhinneka Tunggal Ika. Ini dapat dicapai 

dengan perwujudan tata ruang secara 

abstrak (simbolik) dengan menciptakan 

bentuk tata ruang linier sebagai 

perlambangan suatu perkembangan yang 

memiliki suatu orientasi kesatuan titik 

pusat. 

5)	 Untuk mendukung pemberian suasana 

kreatif dan straktif daoat diciDtakan 

dengan bentuk-bentuk rekreatif melalui 

penataan ruang dengan organisasi datum. 

6)	 Warna tekstur dan cahaya dapat 

mendukung kons~p simbolik pencerminan 

nilai budaya dan mendukung imaj inatif 

kreatifitas. 

- Warna pendukung pencerminan nilai 

budaya cenderung warna gelap, abu

abu, coklat, coklat agak kekuning

~__J
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kuningan, krem. Sedangkan teksture 

cenderung kasar dengan bahan alamiah. 

- Untuk menghindari kebosanan, dan 

mendapatkan kemudahan kegiatan maka 

jalur sirkulasi diatur dengan 

menciptakan ruang peralihan. 

7) Penyelesaian ruang luar dalam 

hubungannya antara interaksi bangunan 

terhadap lingkungan dibutuhkan suatu 

penyelesaian akustik lingkungan dan 

menciptakan ruang peralihan antar 

kelompok ruang dan unit ruang. 

8) Pencahayaan buatan sangat dibutuhkan 

dalam menciptakan efek untuk memperje

las wujud visual maupun orientasi. 

Cahaya buatan sangat dibutuhkan 

terutama pada ruang-ruang pameran dan 

pertunjukan tertutup. 

1.	 Dasar Pertimbangan 

1)	 Konsep dasar pusat kebudayaan sebagai 

wadah informasi dan pagelaran seni 

budaya. 

- Menyatukan kebudayaan dan mengembang

kan kebudayaap nasional berdasarkan 

masa lalu kini dan mendatang. 

2) Konsep pencerminan nilai budaya 

nasional. 

" 
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3) 

4) 

5) 

Konsep ketertautan dengan 

urban. 

Makna Sirnbolik Bentuk. 

Makna sirnbolik karakteristik 

kegiatan. 

lingkungan 

tiap unit 

2. Pendekatan 

1) Perwujudan bentuk penampilan 

diungkapkan melalui pengolahan bentuk

bentuk dasar pengolahan 

- Bentuk bujur sangkar 

- Bentuk bundar 

- Bentuk segitiga 

- atau penggabungan dari beberapa 

bentuk dasar. 
~ 
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Dasar penyusunan dapat memperhatikan 

prinsip-prinsip penyusunan benti.1k 

sebagai berikut: 

- Wujud, - Skala 

- Orientasi - Proporsi 

- Kedalaman - Pengurangan bentuk 
,. 

I 
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- Penambahan bentuk 

- Cahaya 

- Bukaan 

- Penutupan 

- Phat 

- District -. _.
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poth adgonodo d14111C1 lona mo,k. 

- Ornamen 

- Tekstur 

- Simbol 

- Makna 

- Nod 

- Edge 

budaya nasional dengan mempresedenkan 

bentuk-bentuk yang kuat dari arsitektur 

tradisional (karya budaya) yang 

diungkapkan dengan cara konsep analogi 

atau yang diungkapkan secara abstrak 

melalui pengolahan bentuk dasar, 

3) Memperhatikan unsur-unsur bentuk 

penampilan yang sangat kuat dari 

i 
I penampilan tautan Urban kota Yogyakarta 

I 
, 

Ii _____J 
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yang dapat memperkuat karakter kota, 

mengikuti, menyesuaikan atau kontras 

dalam bentuk penampilan. 

4)	 Fungsi yang berbeda-beda merupakan 

suatu dasar pertimbangan dalam 

mengungkapkan makna simbolik. 

3.	 Strategi Perancangan 

1)	 Perwujudan penampilan bangunan 

diungkapkan dengan bentuk-bentuk dasar 

dimensi melalui pengurangan penambahan, 

dan menyatukan. 

2)	 Penampilan bentuk bangunan dapat 

diungkapkan melalui beberapa teknik 

pencerminannilai budaya nasional. 

- Diungkapkan secara simbolik dengan 

pengolahan bentuk dasar melalui 

penataan gubahan masa organisasi 

Iin1er dan rad1aI dengan perlaffibangan 

melalui ungkapan konsep metafora. 

- Meniru dan mengolah bentuk elemen

elemen bangunan tradisional sebagai 

acuan. 

- Memodifikasi bentuk arsitektur 

tradisional lokal di Indonesia 

disesuaikan dengan fungsi bangunan. 

- Pengolahan bentuk dengan simbolis. 

\ 

\ 
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- Mewujudkan bentuk yang baru dengan 

preseden bangunan tradisional di 

Indonesia. 

- Menggabungkan dari beberapa elemen 

arsitektur tradisional di Indonesia. 

3)	 Mengambil bentuk preseden dari beberapa 

karakter bangunan yangmemiliki 

karakter kuat yang ada di Yogyakarta 

seperti elemen-elemen rumah tradisional 

Jawa, bangunan kolonial Indi$ch 

seperti kantor pos, BNI, BI, dan 

sebagainya. 

4) Elemen pendukung. Tekstur, warna 

ornamen, orientasi, jenis bahan yang 

digunakan merupakan faktor penentu 

dalam menentukan efek kualitas 

pendukung visual. 

- Tekstur tradisional cenderung kasar 

dengan warna gelap abu-abu. 

- Tekstur pembentuk imajinatif 

rekreatif atraktif cenderung lunak 

dengan warna terang berfariasi. 

- Tekstur cenderung berkesan modern 

cenderung halus licin, mengkilat 

dengan warna cenderung metalic. 

5)	 Elemen fisik merupakan suatu daya tarik 

yang dapat mengarahkan menghambat atau 

membelokkan arah pergerakan. 
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6)	 Penyelesaian gubahan masa didasarkan 

pada organisasi ruang. Sebagai 

pernbentuk penyatuan gubahan digunakan 

gubahan ruang peralihan pengikat antar 

masa bangunan . 

. 6.2.6. Pendekatan Sirkulasi 

1.	 Dasar Pertirnbangan 

- Kelancaran dan kemudahan pencapaian 

- Kondisi site, dan pergerakan dari luar 

- Pertirnbangan perilaku manusia (Bab IV) 

- Keterkaitan dengan hubungan ruang dan 

organisasi ruang 

2.	 Pendekatan 

Pola sirkulasi menurut F. D. K Ching yang 

dapat digunakan adalah: 

- Linier 

Sederhana mudah di kernbangkan serta 

menunjukkan pola pergerakan yang dinamis 

dan rekreatif. 

- Radial 

Memiliki jalur yang berkernbang atau
 

berhenti pada suatu titik.
 

- Spiral 

Jalur yang berputar mengelilingi menuju 

ke satu titik pusat. 

______J 
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- Grid 

Terjadi dengan dua set sejajar dan 

saling berpotongan pada jarak yang sarna. 

Network 

Bentuk jalan yang terdiri dari beberapa 

yang rnenghubungkan titik-titik tertentu. 

Kornposit 

Suatu jaringan dengan kornbinasi di atas 

untuk rnenghindari terbenturnya 

orientasi, dan hirarki. 
i 1 
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3. Strategi Perancangan· 
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1)	 Pencapaian ke bangunan diatur dengan
 

memperhatikan sirkulasi pada kawasan
 

sekitar bangunan pusat kebudayaan,
 

dengan rnengatur j alur sirkulasi 

kendaraan dan sirkulasi manusia secara 

terpisah. 

I 
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2)	 Pengaturan ruang peralihan pada ruang 

luar untuk membagi jalur sirkulasi 

sesuai keperluan masing-masing pelaku 

kegiatan, dapat dilakukan dengan pola 

sirkulasi radial. 

3)	 Untuk menghindari kebosanan diusci.hakan 

pembentukan sirkulasi yang berubah

rubah melalui perubahan jalur 

sirkulasi, memberi suatu kejutan, 

mematahkan perubahan suasana dan 

sebagainya. 

4)	 Kej elasan sirkulasi diusahakan dengan 

menciptakan elemen-elemen pengarah 

secara simbolik. 

5)	 Pengaturan j alur sirkulasi melalui 

perubahansirkulasi dengan pola radial 

dapat membagi j a 

pertimbangan jarak pencapaian, terutama 

pada plaza penerima atau ruang 

peralihan. 

6)Sirkulasi linier dapat digunakan 

mengatur tahapan-tahapan pergerakan 

secara kronologis dalam ruang terutama 

pada ruang pamer. 
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6.2.7. Pendekatan Pada Sistem Bangunan 

1. Dasar Pertimbangan 

Fungsi dan karakter ruang 

- Tuntutan persyaratan ruang 

- Iklirn Lingkungan pada kawasan 

2. Pendekatan 

Pendekatan pada sistern bangunan 

adalah rnerupakan sistern pengkondisian 

ruang yang rneliputi sis tern pencahayaan 

dan sistern penghawaan. 

1) ~Ustern pencahayaan dibagi rnenj ad~ 

dua 

- Pencahayaan alarni, berasal dari 

sinar matahari yang selalu beredar 

sepanjang siang hari. 

-	 Pencahayaan buatan, berasal dari 

arus listrik PLN atau generator 

sumber. kekuatan penerangan dapat 

dilihat menurut·kebutuhan. 

~'::i\:;:'\},~;~~~-~, 
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2)	 Sistern penghawaan dibagi rnenjadi dua 

bagian: 

- Penghawaan alarni, berasal dari 

pernanfaatan hembusan angin secara 

alarni. 

- Penghawa buatan, berasal dari alat 

Airconditioning (AC) sentral 

rnaupun AC unit. 

3.	 Strategi Perancangan 

1) Pendekatan Pencahayaan 

- Pencahayaan alarni dapat di

rnanfaatkan secara rnaksirnal, 

langsung, tidak langsung atau 

rnelalui pantulan, kecuali pada 

ruang khusus. 

- Pencahayaan buatan dapat digunakan 

sebagai penerang di rnalarn hari 

at.au adanya tuntut.an khusus per

syaratan ruang, dan dapat rnendu

kung rnenciptakan etek nayangan 

untuk rnernpertegas efek khusus 

rnau~un suasana ruang yang diingin

kan. 

2) Pendekatan penghawaan 

- Penghawaan alarni dapat pernanfaatan 

hembusan angin dengan pengaturan 

sistern cross fentilasi rnaupun 

pengaturan rnelalui sis tern akustik 

lingkungan. 

_.J 
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- Pemanfaatan penghawaan buatan 

dapat digunakan untuk memenuhi 

tuntutan persyaratan ruang. 

6.2.8. Pendekatan Sistim Struktur 

1.	 Dasar Pertimbangan 

- Tuntutan bentuk ~uang 

- Bentukpenampilan bangunan 

- Kondisi lingkungan fisik 

- Efisiensi penggunaan bahan dan kekuatan 

- Teknik pelaksanaan 

2.	 Pendekatan 

Penggunaan struktur padabangunan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: 

kepala, badan dan kaki. 

1) Struktur bagian kepala atau atas adalah 

struktur atap, dapat menggunakan 

struktur dari baja, kayu, plat dag, 

shell atau ~ubah, dan kuda-kuda beton. 

A Sj1W/::rV1t ~ $lkIf'.1VR kot-jfll 
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2)	 Struktur bagian badan yaitu struktur 

rangka beton, dinding pemikul, core, 

atau gabungan struktur rangka dan 

dinding pemikul. 
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3)	 Struktur bagian bawah adalah struktur 

pondasi batu kali, plat beton atau 

pondasi titik, pondasi sumuran, pondasi 

tiang pancang atau pondasi gabungan 

dar;i. tiap-tiap jenis pondasi dan 

pondasi penahan tanah. 
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3. Strategi Perancangan 

1) Struktur Bagian Atas 

- Struktur rangka baja dapat digunakan 

untuk menyelesaikan tuntutan ruang 

yang luas dan bentang yang lebar 

tanpa k0lom pemikul di tengahnya. 

-	 Struktur rangka kayu dapat digunakan 

untuk bentang yang pendek. 

- Struktur atap dag -dapat digunakan 

sesuai tuntutan fungsi. 

- Struktur shell dome dapat digunakan 

sesuai tuntutan bentuk dan fungsi 

ruang. 

2) Struktur bagian badan (tengah) 

- Struktur rangka dapat digunakan untuk 

menyelesaikan tuntutan fungsi, ruang, 

bentang yang lebar, pendukung beban 

yc:mg lebih berat, alasan bentuk 

yang ditonjolkan. 

- Struktur dinding pemikul dapat digu

nakan untuk menyelesaikan bentuk 

struktur yang sulit bertindak atau 

lengkung dan tuntutan bentuk ruang 

dan penampilan .bangunan. 

- Struktur core dapat digunakan untuk 

keperluan khusus karena tuntutan 

fungsi ruang. 

.J 
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3) Struktur Bagian Bawah (pondasi) 

- Struktur pondasi batu kali dapat 

digunakan sebagai pondasi pendukung 

beban yang relatif ringan dengan 

kondisi tanah keras. 

- Pondasi foot plate dapat mendukung 

beban yang cukup berat dengan sigma 

tanah cukup keras. 

- Pondasi sumuran dan tiang pancang 

adalah untuk menyelesaikan kondisi 

tanah lembek atau tanah rawa. 

oPondasi dinding penahan tanah dapat 

digunakan untuk suatu tuntutan fungsi 

khusus seperti ruang besement. 

6.2.9. Pendekatan Utilitas 

1.	 Dasar Pertimbangan
 

- Efisiensi penggunaan
 

- Keamanan/kenyamanan kelancaran 

- Memperhatikan kondisi lingkungan 

Tuntutan persyaratan khusus 

2.	 Pendekatan 

Penggunaan jaringan utilitas meliputi: 

1) Air bersih 

Keterjangkauan secara merata untuk 

kebutuhannya yang di ambil dari PAM 

atau menggunakan sistim pompa air. 

0 
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2)	 Air kotor 

Air kotor diusahakan tidak merusak 

lingkungan diatasi dengan penggunaan 

sumur peresapan atau di saring terlebih 

dahulu sebelurn dibuang ke saluran 

pembuangan akhir. 

3)	 Air hujan 

Air hujan diusahakan ditampung terlebih 

dahulu sebelurn dibuang dengan bak 

kontrol. 

4) Listrik 

Listrik dapat digunakan dari PLN dan 

Generator sesuai dengan kebutuhan. 

5) Sound System, untuk persyaratan ruang 

khusus. 

6) Penangkal petir 

7) Pencegah kebakaran dapat digunakan 

sistim springkel dan hidran, Automatic 

System atau Alarm System. 

8) Mecanical dan Electrical 


